
Steller Vraag Antwoord

VLP 1 Heeft de gemeente gebruik gemaakt van de regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties 

Covid-19? Zo ja, hoeveel verenigingen hebben kwijtschelding gekregen en hoeveel subsidie is er 

daadwerkelijk aangevraagd?

Ja, de gemeente heeft, ook namens de uitvoerders Sportfondsen Roosendaal en Optisport, gebruik 

gemaakt van deze regeling. In totaal is voor € 103.255,= subsidie aangevraagd. Hiervoor is bij 47 

huurders voor de maanden maart, april en mei de huur kwijtgescholden.

VLP 2 Vanuit het Rijk heeft U een vergoeding gekregen voor Lokale Culturele Voorzieningen ad. € 541.882. Hiervan 

wordt nu € 219.000 besteedt aan Schouwburg de Kring, een bedrag wat lager kan uitvallen indien zij nog 

subsidieaanvragen gehonoreerd krijgen. Wat gebeurt er met overige middelen die beschikbaar zijn voor onze 

lokale cultuur voor 2020?

We hebben compensatie vanuit het Rijk gekregen voor diverse doeleinden waaronder voor Lokale 

culturele voorzieningen. Dit geld is niet door het Rijk geoormerkt. In de Najaarsbrief hebben we gemeld 

dat we voor de culturele sector de noodzaak zien om de Kring te ondersteunen, evenals muziekdocenten 

in de Suite en Cabod. We blijven uiteraard in nauw contact met de sector en nu de tweede coronagolf 

doorzet, zal dit ook tot nieuwe ondersteuningsvragen en inzet leiden. Daarnaast zijn er gederfde 

inkomsten op de Kermissen. In het antwoord op vraag 10 is te zien dat op totaal niveau de compensatie 

van het Rijk niet de totale extra lasten en gemiste inkomsten dekt.

VLP 3 U ondersteunt sportverenigingen met een compensatie per lid van € 2,- Welke sportverenigingen vallen hier 

allemaal onder?

Onder de compensatieregeling vallen alle amateursportverenigingen.

VLP 4 Hogere kosten gasverbruik € 12.000,-voor Cultuurhuis Bovendonk 111. Volgens de fractie van de VLP hebben 

we hier toch een subsidie relatie mee? Hoort dit dan niet bij het Cultuurhuis zelf? Gaarne een toelichting

De subsidierelatie met het Cultuurhuis vanaf 01-01-2020 dient nog geformaliseerd te worden, waarna 

verrekening van de kosten van gasverbruik zal plaatsvinden.

VLP 5 U compenseert verschillende exploitanten voor in totaal € 63.000 welke onderdeel uitmaken voor een 

Gezonde Leefstijl. Welke exploitanten worden hiermee bedoelt?

Dit zijn de volgende exploitanten: Sportfondsen Roosendaal en Optisport.

VLP 6 Van het totale dividend van Saver wordt € 600.000 gestort in de Voorziening.  Hoeveel bedraagt het totale 

dividend Saver? Over welke jaren wordt het dividend nu uitgekeerd? 

In 2020 is voor Roosendaal een dividend vastgesteld van € 982.560,=. Dit heeft betrekking op 2018 en 

2019.

VLP 7 Wat is het bedrag aan dividend BNG wat dit jaar niet aan de gemeente Roosendaal zal worden uitgekeerd? Het in 2020 vastgestelde Dividend over 2019 van de BNG Bank bedraagt € 72.215,=.

VLP 8 Een voordeel op het Project Wouwseweg van € 741.000.  Hoe hoog waren de totale kosten van dit project in 

eerste instantie geraamd. Uit welke onderdelen bestaat het voordeel hier?

Het project is geraamd op 3,9 miljoen. Het voordeel zit hem vooral in de storten van de grond en 

grondverzet en minder verleggen kabels en leidingen. Plus een lagere inzet van de post voor onvoorziene 

kosten.

VLP 9 Hoeveel zit er nu nog in de post onvoorzien van 2020. Op de post onvoorzien resteert nog een bedrag van € 112.917,=

PvdA 10 Overzicht corona compensatie vs. Daadwerkelijke lasten Zie de bijlage.

PvdA 11 Voor een aantal dringende problemen in de stad is er budget vrijgemaakt. Welke problemen blijven er liggen 

en worden uitgesteld? Waarom en welke afwegingen heeft u daarbij gemaakt?

Zoals bij iedere begroting(srapportage) is de inzet van middelen een afgeleide van de beschikbaarheid 

van deze middelen en de politiek-bestuurlijke context. Het bestuursakkoord en uw politieke 

beschouwingen, maar ook de bijdrage uit het gemeentefonds, vormen daar onder andere het 

afwegingskader voor.

PvdA 12 In de najaarsbrief en de begroting zien we nog niet direct iets terug van de meegegeven kaders 

gemeenteraad inzake steunmaatregelen coronacrisis behoudens de landelijke compensatie met uitleg wat dit 

voor Roosendaal betekent. Volgen er nog aanvullende maatregelen en een noodfonds?

In zowel de Voorjaarsbrief Financiën 2020 als de Najaarsbrief Financiën 2020 bent u uitvoerig 

geïnformeerd over de inzet van het college als het gaat om ondersteuning van de gemeenschap waar 

deze getroffen is door corona en de daarmee gepaard gaande maatregelen. Die ondersteuning reikt van 

het faciliteren van de Rijksmaatregelen tot directe ondersteuning van onze partners op vele 

verschillende manieren. Dit alles binnen de kaders die u ons als raad hebt aangeboden. Zoals al gemeld 

in de najaarsbrief zijn we de coronacrisis nog niet te boven en zullen we ook de komende maanden 

gebruik blijven maken van onze contacten in de samenleving en blijven we signalen bundelen om waar 

mogelijk passende ondersteuning te blijven bieden. Uiteraard zullen we uw raad daar over blijven 

informeren.
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Mutaties algemene uitkering Bedrag

Extra 

lasten/geder

fde 

inkomsten

Corona compensatie:

DU Compensatie toeristen- en parkeerbelasting 284.000€       294.000€      

DU Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 132.558€       132.558€      

DU Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep 91.410€         43.566€        

DU Precariobelasting en markt- en evenementenleges 51.066€         119.000€      

DU Eigen bijdrage WMO (abonnementstarief) 114.403€       100.000€      

Lokale culturele voorzieningen 274.317€       229.000€      

Vrijwilligersorganisaties (speeltuinen, scouting) 30.827€         30.827€        

Buurt- en dorpshuizen 77.780€         77.780€        

Inhaalzorg WMO 60.980€         60.980€        

Inhaalzorg Jeugdwet 155.000€       155.000€      

Lokale culturele voorzieningen 267.565€       114.000€      

Toezicht en Handhaving 204.640€       32.000€        

Gederfde inkomsten leges 133.000€      

Bijdrage Citymarketing 50.000€        

Lagere leges degeneratiewzh 103.000€      

Verkeersregelaars 8.000€          

Extra kosten inrichting vergaderingen en extra collegedagen 35.000€        

Lagere klantbijdrages collectief vervoer 150.000€      

Compensatie sportverenigingen 50.000€        

Ondersteuning sportverenigingen 85.710€        

Lager dividend BNG 103.000€      

Totaal Corona-compensatie 1.744.546€   2.106.421€  

Minder dienstencheques 50.000€        

Aangepaste dienstverlening JGZ door TWB 60.000€        

Geen preventielessen scholen 13.000€        

Minder inzet GIDS gelden 70.000€        

Minder initiatieven voor Wijkgericht werken 50.000€        

Uitstel pilot arbeidsmigranten 28.000€        

Totaal 271.000€      

Per saldo nadeel -90.875€       

Daarnaast minder uitgaven gedaan omdat diverse activiteiten niet door konden gaan


